Město Žďár nad Sázavou
ZÁPIS

ze 102. schůze rady města konané dne
20.06.2022
Počet přítomných členů: 9
Ověřovatel zápisu: Ing. Radek Zlesák
Schválený pořad 102. schůze rady města:
1.

Ukončení účetního období SATT a.s.

2.

Majetkoprávní jednání

3.

Byty a prostory sloužící podnikání

4.

Výběr dodavatele
Neumannova ZR“

5.

Návrh na vyřazení betonových mís na květiny

6

Směrnice pro energetický management

7.

Smlouva o příspěvku na výstavbu kanalizace ul. Santiniho

8.

Výběr dodavatele – Energetická opatření bytových domů Brodská 1876/27,
1905/33

9.

Samovýroba dřeva městské lesy

10.

Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zpracování změny č. 2 územního
plánu města

11.

Podpora prorodinné politiky 2022

12.

Změna Organizačního řádu MěÚ Žďár nad Sázavou

13.

Výjimka z obecně závazné vyhlášky 3/2016 města Žďáru nad Sázavou, o
zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

14.

Různé

.

VZMR

„Opravy

komunikací

Veselská,

Tyršova,

1
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b) Rada města schvaluje žádost o podnájem nebytových prostor pro spol.
businesswings s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 04851579. Tato
společnost bude využívat prostory v Bussines centru v objektu č.p. 75, který je
součástí pozemku parc. č. 327, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici nám.
Republiky č.or. 2 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1, katastrální
území Město Žďár, a to kancelář č. 210 a 214. Smlouva bude uzavřena za
stejných podmínek, jako jsou dohodnuty ve smlouvě o nájmu nebytového
prostoru mezi městem Žďár nad Sázavou a spol. Ing. Pavla Černého –
počítačové služby.
Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0
c) Rada města vyhovuje žádosti o slevu na nájemném za užívání prostor
v objektu č.p. 643, který je součástí pozemku parc. č. 301, zastavěná plocha a
nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 4 ve Žďáře nad Sázavou, část Žďár nad
Sázavou 1, katastrální území Město Žďár, ve výši 50 % nájemného za období
březen až srpen 2022.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0
d) Rada města schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu prostor
sloužících podnikání, v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č.
6130/1, zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad
Sázavou, část Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár, který užívá
p. R. W. a to ke dni 30.6.2022 v předloženém znění.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0
e) Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání, které se
nachází v objektu č.p. 1141, který je součástí pozemku parc. č. 6130/1,
zastavěná plocha a nádvoří, na ulici Nádražní č.or. 44 ve Žďáře nad Sázavou,
část Žďár nad Sázavou 6, katastrální území Město Žďár, o celkové výměře
70,04 m2. Smlouva bude uzavřena s p. D. K. v předloženém znění.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0
4. Usn. 102/2022/KS/4
Výběr dodatele VZMR „Opravy komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova
v ZR“
Rada města po projednání:
1. Rozhoduje o výběru dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „Opravy
komunikací Veselská, Tyršova, Neumannova v ZR“ s tím, že vybraným
dodavatelem je společnost COLAS CZ, a. s., IČO: 26177005 s nabídkovou
cenou 5.998.051,12 Kč bez DPH.
2. Schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2022 spočívající ve snížení běžných
výdajů rozpočtu na odvětví jiné veřejné služby a činnosti (neinvestiční rezerva
města) a navýšení odvětví doprava o částku 900 tis. Kč.
Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0
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